Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
CMDU - Biênio 2015/2017

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezessete, no
auditório da empresa Progresso e Desenvolvimento de Santos – Prodesan, sito à praça
dos Expedicionários n.º 10 (Mezanino), Gonzaga, Santos-SP, foi realizada a 9ª. Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), conforme ato
convocatório em anexo, publicado no Diário Oficial de Santos no dia 27 de junho de 2017,
pág. 15. Com o atingimento do quórum necessário, conforme lista de presença em anexo,
o Presidente do CMDU, Nelson Gonçalves de Lima Junior, abriu os trabalhos
agradecendo a presença de todos e passando, a seguir, à Ordem do Dia. Inicialmente, o
presidente Nelson consultou os membros do CMDU sobre a aprovação da ata da reunião
anterior, previamente enviada por e-mail. Como não houve manifestação, a mesma foi
aprovada por unanimidade. A seguir, o presidente Nelson deu posse aos novos
representantes das unidades municipais, face às adequações à reforma administrativa do
presente exercício. Agradeceu a presença dos novos conselheiros desejando sucesso no
enfrentamento dos desafios do CMDU. Diante do fato do presidente Nelson ter deixado o
cargo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano em trinta e um de dezembro
de dois mil e dezesseis, propôs que fosse eleito o conselheiro recém-empossado, senhor
Júlio Eduardo dos Santos, Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano. Como não
houve manifestação contrária à proposta, a mesma foi aprovada por unanimidade. O
senhor Nelson agradeceu a colaboração e a confiança dos conselheiros nesses anos de
trabalho, passando a palavra ao novo presidente, senhor Júlio Eduardo dos Santos. O
novo presidente agradeceu a indicação do senhor Nelson e a confiança do colegiado
reafirmando o propósito de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho.
O senhor José Teixeira, da Assecob, solicitou a palavra e elogiou o trabalho do expresidente, senhor Nelson Gonçalves de Lima Júnior e do senhor José Marques Carriço
pela efetiva participação no CMDU e desejou sucesso ao novo presidente. O presidente
Júlio passou ao terceiro item da ordem do Dia relativa à composição da Comissão
Especial do Uso do Espaço Aéreo em logradouros públicos do município de Santos e
questionou a plenária se havia candidatura à referida Comissão. Ficou estabelecida a
composição da Comissão com os representantes da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano – Sedurb, Secretaria Municipal de Assuntos Portuários Indústria
e Comércio – SAPIC, Conselho der Defesa do Patrimônio Cultural de Santos –
Condepasa, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista –

Assecob e Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB. O presidente Júlio abriu a pauta para o
quarto item, assuntos gerais e a senhora Fernanda Alarcon da Sedurb, solicitou a palavra
e informou que a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do
Município de Santos será enviado por e-mail aos conselheiros para análise. O senhor
Claudio Abdala do IAB, fez menção à necessidade de antecipar as discussões no
colegiado. Tanto o senhor Claudio como o senhor José Teixeira manifestaram o interesse
em participar da revisão do Plano Diretor. Em seguida, o presidente consultou a plenária
para mais proposituras. Não havendo mais manifestações, agradeceu a presença de
todos e, nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos, deu por encerrado os
trabalhos e eu, Simone Bernardo Gonçalves, __________________, lavrei a presente ata
que será subscrita pelo presidente, senhor Júlio Eduardo dos Santos, se achada
conforme.

